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Wonen in Karakter

Stads wonen  
midden in het groen
Ben jij op zoek naar een groene, duurzame woonplek?  

Een wijk met een eigen gezicht? Een woning met persoonlijk-

heid? Maak kennis met plan Karakter: 29 stoere woningen  

met een opvallende stadse signatuur. Midden in het groen. 

Geen eenheidsworst, maar een plan met pit.

De 29 woningen in plan Karakter liggen op een unieke plek.  

Gelegen aan het Woldmeer en het groene park Meerstad, 

geniet je hier van zowel water als groen voor de deur. Midden in 

de natuur, met de Groninger binnenstad op steenworp afstand. 

Stad, water & natuur; dat is wonen in Meerstad.

Aan de rand van de  
gezelligste stad van het 
Noorden vind je Meerstad; 
het meest groene en 
waterrijke stadsdeel van 
Groningen. Meer, Meerstad 



De 29 woningen in plan Karakter vormen de markante entree 

van Meerstad. Niet voor niets lag de focus in het beeldkwaliteits -

plan specifiek op dit gebied. Architect Martijn Boer van BDG 

Architecten ontwierp een statige entree van de wijk, waarbij 

iedere woning in Karakter z’n eigen allure heeft. Stuk voor stuk 

geniet je optimaal van het omringende natuurschoon. 

“In het ontwerp van Karakter staat een optimale natuurbeleving 

centraal. Iedere woning is zo ontworpen dat je het mooiste  

uitzicht hebt over het water of het park. Dat begint al met de 

verhoogde voorzone bij de voordeur. De voordeur ligt zo’n  

70 centimeter hoger dan de straat, waarmee we het uitzicht 

vanuit de tuin versterken. Bovendien zorgen de trappen naar  

de voordeur voor het statige gevoel van parkwoningen,  

zoals je dat ook hebt bij het Vondelpark in Amsterdam of het 

Noorderplantsoen in Groningen.

“ In Karakter hebben  
we aandacht voor 
schoonheid.”

Natuur speelt de hoofdrol in Meerstad en is leidend voor de 

architectuur in de wijk. Zo hebben we voor de bebouwing 

rondom Park Meerstad bewust gekozen voor een ontwerp dat 

perfect aansluit op het groen. Samen met de architecten van 

omliggende projecten hebben we een stedenbouwkundige 

parkwand ontworpen, die als silhouet op de achtergrond  

zichtbaar is wanneer je door het park wandelt. De stadse en 

stoere puntdaken van Karakter passen daar uitstekend tussen.

Wanneer je verder inzoomt op de woningen zie je dat er  

een rijk palet is aan woningtypes, die ieder op hun eigen  

manier in contact staan met de omgeving. Neem de extra  

hoge woningen met drie of vier woonlagen, waar je op de  

eerste verdieping woont en een fantastisch uitzicht hebt over 

het park en het Woldmeer. Niet alleen in vorm, maar ook in 

indeling hebben we bewust gekozen voor volop variatie.

Deze focus op de omgeving proef je ook terug in het  

straatbeeld. Van de authentieke haagbeuk in je voortuin  

tot de groene erfafscheiding in je achtertuin. Overal is aan 

gedacht. Die aandacht voor details zie je overal terug.  

Van de robuuste eikenhouten voordeur tot rijke detaillering  

in het metselwerk. In Karakter hebben we aandacht voor 

schoonheid. Die kwaliteit ga je als nieuwe bewoner echt  

merken.”

Martijn Boer

Architect bij BDG Architecten

“ In het ontwerp van  
Karakter staat een  
optimale natuu r beleving  
centraal.” 
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Twee werelden op 
één plek

De dag beginnen met een fanatiek rondje joggen 

door het park. Lekker stampen in de regenplassen 

of kikkervisjes vangen in de slootkant. Tijdens 

warme zomerdagen kiten en suppen op het Wold-

meer. Of heerlijk zonnen op het strand om de hoek. 

En dat alles met het gezellige stadscentrum van 

Groningen op nog geen twintig minuten fietsen.

In Karakter komen twee werelden ongemerkt 

samen op één plek. Je woont midden in de natuur, 

omlijst door de skyline van Groningen. Slechts 

twintig minuten trappen en je staat op de Grote 

Markt. De ideale woonplek voor iedereen die graag 

geniet van de rust en ruimte, maar het leven in de 

stad nog niet wil missen. 

Dit is wonen in Karakter

Aan het Woldmeer genieten van 
alle seizoenen: wandelen, fietsen, 
zwemmen, zeilen en varen. En in de 
winter natuurlijk schaatsen.

Volop voorzieningen in de wijk  
zoals een basisschool, kinderopvang, 
een strandtent en vanaf 2022 een 
supermarkt.

Park Meerstad met maar liefst 10 
hectare groen ligt voor de deur!

Zin om uitgebreid uit eten te gaan? 
Het centrum van Groningen is met 
de fiets, auto en openbaar vervoer 
goed te bereiken.



De 29 stoere woningen 
vind je in de wijk  
Groenewei 

Omarmd door het schitterende Woldmeer en het groene  

Park Meerstad is dit een unieke plek. Het nog aan te leggen 

Park Meerstad telt straks maar liefst 10 hectare aan natuur. 

Volop plassen om in te stampen en wandelpaadjes om  

te ontdekken. Bovendien vind je hier een gezellig horeca    

paviljoen, een strand en genoeg ruimte om een balletje te 

trappen, een speurtocht uit te zetten of een buurtfestival te 

organiseren.

Wat een stad!
Een drankje op het terras aan de Grote Markt, winkelen in de 

Herestraat of koffie drinken bij één van de hippe tentjes in de 

Oude Kijk in ‘t Jat. Er gaat niets boven Groningen. In de gezelligste 

stad van het Noorden vind je alles wat een stad een stad maakt. 

Musea, grote winkelketens, kleine delicatessezaken en volop 

restaurants en kroegjes om te genieten van het goede leven. 

Groningen is met haar populaire Rijksuniversiteit een echte  

studentenstad. En dat merk je. Van overvolle fietsenrekken in 

het straatbeeld tot gezellige feesten op het plein; Groningen 

bruist voor jong en oud. Met de Stadsschouwburg, poppodium 

VERA, Martiniplaza en De Oosterpoort hoef je je geen moment  

te vervelen. Artiesten uit binnen- en buitenland weten Groningen 

uitstekend te vinden. Een avondje uit is dus zo geregeld!
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Hier is het gras écht 
groener

In je nieuwe wijk vind je alles wat je nodig hebt.  

Een basisschool, kinderopvang en op termijn een 

buurtsupermarkt en een modern gezondheidscentrum. 

Ook naastgelegen wijken hebben volop faciliteiten te 

bieden. Wat dacht je van diverse speeltuinen, een 

natuurstrandje, een moestuin, een gezellig dorpsplein 

met diverse ambachtelijke winkeltjes, een heerlijk terras 

en een haven voor de ware watersportliefhebbers. 

Kortom: de plek waar je écht geniet van het ultieme  

buitenleven.

Er gaat 
niets 
boven 
Groningen
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Stads & stoer
Iedere wijk en elk project in Meerstad heeft z’n 

eigen sfeer en architectuur. Dat geldt zeker voor de

29 woningen in plan Karakter. De architectuur is het 

best te omschrijven als stads en stoer. Net als de 

Groninger binnenstad kent plan Karakter een  

divers mozaïek aan woningtypes. Het enige verschil 

is de rust en ruimte. Geen voorbij razend verkeer, 

maar rustig ruisend riet. 

Onze 29 hoofdrol
spelers

In plan Karakter wordt jouw woondroom werkelijkheid.  

De stoere, stadse woningen geven je de ruimte om te 

wonen zoals jij wilt. Een kantoor aan huis, een verdieping 

voor je studerende kinderen of een woning voor meer-

dere generaties onder één dak. 

Als toekomstige bewoner 
heb je keuze uit:
•  Royale woningen met 3 of 4 lagen

•  Stoere huizen met een kap of een plat dak

•   Karakteristieke woningen met een erker 
en/of een balkon
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Water en groen, 
een perfecte 
combinatie

Cachet Statige hoek- en tussenwoningen

 Bouwnummer 1, 3, 5, 7, 10, 13, 16, 19, 24 en 25 

Sympathiek  Stoere woning met erker en zonnig balkon

 Bouwnummer 2, 8, 12, 17, 20 en 23

 

Signatuur  Karakteristieke hoekwoning met zijentree

 Bouwnummer 4, 9, 21 en 22

 

Klasse  Imposante tussenwoning van 3 lagen met kap en balkon

 Bouwnummer 6, 18, 26 en 27 

Kaliber  Robuuste woning van 4 lagen met plat dak

 Bouwnummer 11 en 28

 

Markant  Imposante hoekwoning (dwars gelegen op de kavel)

 Bouwnummer 14 en 15

 

Elan  Majestueuze hoekwoning van 3 lagen met plat dak

 Bouwnummer 29
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vooraanzicht

Statige hoek- en tussenwoningen 

Cachet C
achet

Begane grond

Bouwnummer

1, 3, 5, 7, 10, 13, 16, 19, 24 en 25

Perceeloppervlakte

van 158 m² tot 202 m²

Woonoppervlakte

Uiteenlopend van 131 m²  

tot 143 m²
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C
achet

2
e verdieping

C
achet

1 e verdieping

vooraanzicht

Impressie bouwnummer

1, 3, 5, 7, 10, 13, 16, 19, 24 en 25

Schaal 

1:50

Impressie bouwnummer

1, 3, 5, 7, 10, 13, 16, 19, 24 en 25

Schaal 

1:50
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vooraanzicht

Sym
pathiek

Begane grond

Stoere woningen met erker en  
zonnig balkon

Sympathiek

Bouwnummer

2, 8, 12, 17, 20 en 23

Perceeloppervlakte

van 158 m² tot 202 m²

Woonoppervlakte

van 139 m² tot 152 m²
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Sym
pathiek

2
e verdieping

Sym
pathiek

1 e verdieping

vooraanzicht

vooraanzicht

Impressie bouwnummer

2, 8, 12, 17, 20 en 23

Schaal 

1:50

Impressie bouwnummer

2, 8, 12, 17, 20 en 23

Schaal 

1:50
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Karakteristieke hoekwoning 
met zijentree

Signatuur Signatuur
Begane grond

Bouwnummer

4, 9, 21 en 22

Perceeloppervlakte

van 194 m² tot 285 m²

Woonoppervlakte

150 m²

vooraanzicht
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Signatuur
2

e verdieping

Signatuur
1 e verdieping

Impressie bouwnummer

4, 9, 21 en 22

Schaal 

1:50

Impressie bouwnummer

4, 9, 21 en 22

Schaal 

1:50

vooraanzicht

vooraanzicht
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Meerstad
Ervaar de ruimte
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Imposante hoek- en tussenwoningen  
van 4 lagen met kap en balkon

Klasse

Bouwnummer

6, 18, 26 en 27

Perceeloppervlakte

van 166 m² tot 202 m²

Woonoppervlakte

van 170 m² tot 208 m²
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Klasse
1 e verdieping

Klasse
Begane grond

vooraanzicht

vooraanzicht

Impressie bouwnummer

6, 18, 26 en 27

Schaal 

1:50

Impressie 

bouwnummer

6, 18, 26 en 27

Schaal 

1:50
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Klasse
3

e verdieping

Klasse
2

e verdieping

vooraanzicht

vooraanzicht

Impressie bouwnummer

6, 18, 26 en 27

Schaal 

1:50

Impressie 

bouwnummer

6, 18, 26 en 27

Schaal 

1:50
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Robuuste witte woning met 
4 lagen met plat dak

Kaliber

Bouwnummer

11 en 28

Perceeloppervlakte

circa. 170 m²

Woonoppervlakte

Ongekend royaal met 203 m²
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Kaliber
2

e verdieping

Kaliber
Begane grond

vooraanzicht

vooraanzicht

Impressie 

bouwnummer

11 en 28

Schaal 

1:50

Impressie 

bouwnummer

11 en 28

Schaal 

1:50
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Kaliber
3

e verdieping

Kaliber
2

e verdieping

vooraanzicht

vooraanzicht

Impressie 

bouwnummer

11 en 28

Schaal 

1:50

Impressie 

bouwnummer

11 en 28

Schaal 

1:50
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Imposante hoekwoning
(dwars gelegen)

Markant

Bouwnummer

14 en 15

Perceeloppervlakte

van 323 m² tot 337 m²

Woonoppervlakte

Riant met 137 m²
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Markant
Begane grond

vooraanzicht

Impressie  

bouwnummer

14 en 15

Schaal 

1:50
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Markant
2e verdieping

Markant
1e verdieping

vooraanzicht

vooraanzicht

Impressie  

bouwnummer

14 en 15

Schaal 

1:50

Impressie  

bouwnummer

14 en 15

Schaal 

1:50
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Elan
Begane grond

Majestueuze hoekwoning  
van 3 lagen met plat dak

Elan

Bouwnummer

29

Perceeloppervlakte

maar liefst 243 m²

Woonoppervlakte

Royaal met 164 m²

vooraanzicht
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Elan
2

e verdieping

Elan
1 e verdieping

vooraanzicht

vooraanzicht

Impressie bouwnummer

29

Schaal 

1:50

Impressie bouwnummer

29

Schaal 

1:50



NextHome
Kopers van een woning in Karakter kunnen profiteren van 

de kennis van NextHome, de hypotheekpartner van Dura 

Vermeer. De woningen van Karakter worden duurzaam 

gebouwd, wat jou als koper recht geeft op het afsluiten 

van een Duurzaamheidshypotheek. De hypotheek-

specialisten van NextHome helpen je maximaal te profi-

teren van de voordelen die je als koper van een huis in 

Karakter hebt. 

NextHome kan je hypotheek onderbrengen bij een groot 

aantal gerenommeerde binnen en buitenlandse banken. 

Er wordt altijd gezocht naar de beste oplossing in jouw 

persoonlijke situatie.  

Oriëntatiegesprekken met NextHome, waarbij jouw 

mogelijk heden uitgebreid aan de orde komen, zijn altijd 

gratis en vrijblijvend.

Heb je vragen over de Duurzaamheidshypotheek,  

neem dan telefonisch contact op met NextHome op 

 0186 - 74 57 72 en vraag naar Richard, Aletta of Danielle. 

Dit zijn de Hypothee kspecialisten voor Karakter.  

Mailen kan naar info@nexthome.eu

Extra voordelen  
voor kopers

5150

De  
Duurzaamheids
hypotheek

Een greep uit deze voordelen:

•  Extra hypotheekrentekorting omdat je een energiezuinige 

woning  koopt

•  Meerwerk volledig mee te financieren

•  Oplossing voor dubbele maandlasten tijdens de bouw

•  Een hogere hypotheek mogelijk omdat je een energiezuinig 

huis koopt

•  Uitmuntende overbruggingsmogelijkheden voor kopers die 

nu al een koopwoning hebben

•  Nóg lagere maandlasten gewenst? Onder voorwaarden een 

deel hypotheek aflossingsvrij

•  Advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheek slechts  

€  975,-



In Karakter koop je een complete woning inclusief keuken en 

sanitair die je volledig naar wens kunt samenstellen bij Showroom 

THUIS van Dura Vermeer. Doordat wij een complete woning  

verkopen, is het niet mogelijk om de keuken, badkamer of toilet 

casco af te nemen.

In de showroom THUIS helpen wij je graag om van jouw huis 

een echt thuis te maken. In onze showroom bieden we een 

totale woonbeleving en helpen onze adviseurs je graag bij het 

uitzoeken van tegels, sanitair en keuken. Zo stel je, met een  

deskundig advies, de woning van je dromen samen!

THUIS - de showroom
Hertogswetering 157 
3543 AS in Utrecht
Telefoon 030-6347979 
www.thuis-deshowroom.nl 

Openingstijden 
maandag t/m vrijdag van 09:00 - 18:00
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“ Wij gaan er samen 
met jou voor zorgen 
dat jouw nieuwe 
huis als een echt 
thuis gaat voelen.” MISSIE & VISIE

Met 165 jaar ervaring is continuïteit onze belangrijkste drijf-

veer. Als familiebedrijf richten wij ons op het creëren van 

lange termijn waarde en op duurzame relaties met onze 

klanten, medewerkers en partners. Hierbij handelen we altijd 

vanuit onze kernwaarden: veiligheid, kwaliteit en betrouw-

baarheid. Met veiligheid op nummer één. 

ONZE ORGANISATIE
Met meer dan twintig zelfstandige werkmaatschappijen 

combineren we een sterke regionale verankering met de 

kennis, kracht en middelen van een landelijk opererend 

bedrijf. Onze kernactiviteiten betreffen ontwikkeling en reali-

satie van bouw- en infrastructurele projecten, onderhoud en 

renovatie. Vaak complexe opgaven, waarbij kwaliteit en vei-

ligheid cruciaal zijn. Onze activiteiten zijn gefundeerd op een 

solide financiële basis en een open en betrouwbare stijl van 

zaken doen. Dat is onze norm en waar onze klanten zich in 

herkennen.

VEILIGHEID OP ÉÉN
Veiligheid bij Dura Vermeer betekent iedereen, elke dag, vei-

lig en gezond van en naar huis. We creëren een duurzame 

veiligheidscultuur en werken continu aan het verhogen van 

het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers én die van 

onze partners. Pro activiteit en verantwoordelijkheid nemen 

staan daarbij centraal. 



SWK
SWK, voluit Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, is in 

1978 opgericht op initiatief van de Vereniging van Neder-

landse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom) en 

de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid (VGBouw). Bij 

SWK zijn de grootste en meest bekende aanbieders van 

koopwoningen aangesloten. SWK is opgericht om tijdig in 

te kunnen spelen op de ontwikkelingen op het gebied 

van consumentenbescherming en in het bijzonder in die 

gevallen, waarbij de koper van de woning het financiële 

risico loopt wanneer de ondernemer failliet zou gaan. De 

bij SWK aangesloten ondernemingen (deelnemers) 

onderscheiden zich in de koopwoningenmarkt door het 

hebben van een eigen kwaliteitsdienst.

5554

Garantie en  
waarborgregeling

Op de woningen in dit bouwplan is de SWK Garantie-  

en waarborgregeling van toepassing. Wat betekent  

dit voor de koper? Kort samengevat komt dit op het  

volgende neer. In het geval de ondernemer tijdens de 

aanbouw periode van het huis in financiële moeilijkheden 

komt, wordt de woning zonder meerkosten voor de koper 

afgebouwd. SWK regelt dit voor de koper in samenspraak 

met de betrokken verzekeringsmaatschappij.  

Deze waarborg heet de insolventie-waarborg.

Disclaimer
Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen in deze  

brochure geven een impressie weer en dienen als  

illustratie. Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben 

nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen geen rechten 

worden ontleend. De afbeeldingen komen van de hand 

van een illustrator en worden daarom met recht “artist 

impressions” genoemd.  

De werkelijke kleuren van de gevels, schilderwerk en  

dakbedekking kunnen hiervan afwijken en sommige 

artist impressions zijn voorzien van opties.  

Ook de plattegronden in deze brochure kunnen opties 

bevatten, welke separaat worden aangeboden.  

De openbare ruimte is ter verbeelding ingericht.  

De plattegronden alsmede de afmetingen van sanitair 

en keuken van alle in deze brochure opgenomen  

woningen zijn indicatief. Hier is dus geen leveringsplicht 

aan verbonden. 

De informatie in deze brochure is met zorg samen gesteld. 

Eventuele nood zakelijke veranderingen ten gevolge  

van eisen van overheidswege en/of nutsbedrijven zijn 

mogelijk. De gemeente kan nadere eisen stellen bij  

de afgifte van de omgevingsvergunning. Alle in de  

plattegronden aangegeven (installatie)-onderdelen  

zijn schematisch weergegeven. De exacte plaats kan in 

werkelij k heid afwijken. De op de tekeningen eventueel 

aangegeven meubilering, inrichting en apparaten,  

zoals de wasmachine, vallen niet onder de levering  

binnen de aannemingsovereenkomst.

Deze brochure maakt geen deel uit van de contract-

stukken. Tijdens een eerste gesprek bij de makelaar/ 

kopersadviseur worden de contractstukken van de 

woning verstrekt.





 www.groenewei-meerstad.nl

T 050 853 37 33  
E info@pandomo.nl  
www.pandomo.nl

www.duravermeer.nl T 050-2104242 
E info@uw-thuis.nl  
www.uw-thuis.nl


